
Z życia Polaków w Ameryce. 
WRAŻENIA Z PODRÓŻY PO 

PbLSKICH OSADACH W 
STANACH ZJEDNOCZO- 

NYCH. 

Dla "Dziennika Chicagoskiego" 
spisał 

Ignacy Kowalski. 

(Ciąg dalszy.) 
Reading. 

Z przyczyn odemnie niezależ- 

nych zmuszony byłem cofnąć się 
ze stanu New jersey i u<tać się 
do Reading, gdzie również jest 
ceada polska z 500 rodzin, złożo- 

na, nie licząc w to sporego za- 

stępu samotnych i fpseudosamo- 
tnych. Do szikoły uczęszcza 300 

dzieci. Wiel. ks. W. Małusecki, 

obecny proboszcz, powiększył 
szkołę, aby módz więcej dzieci do 

niej przyjąć. Polacy pracują po 

kopalniach i fabrykach i żyją w 

dobrych materyalnych stosun- 

kach. Kilku z nich uchodzi za; 

"bogaczów" w oczach drugich. 
Harmonia panuje pomiędzy księ- 
dzem a parafianami,- którzy po- 
dobno nie wynaradawiają się 
wcale i nie wchodzą w mieszane 

związki małżeńskie. Za serdecz- 

ne .przyjęcie, jakiego doznałem, j 
również serdecznie podziękowa- ! 

wszy, wyjechałem do I 

Shenandoah. 

Droga dotąd nie zbyt długa, a- 

!e za to okolica przykry przed- 
stawia widok. Po lewej i prawej 
stronie torów sterczą nagie góry, 
skały i rozsypane olbrzymie gła- 
zy, kupy węgla i pyłu węglowego, 
czarnem błotem zalane niziny, a 

z nich nagie sterczące odziemki 
zniszczonych drzew, biednć tu i 

owdzie pasące się na skrawku 

nędznej łączki krówki, okropny 
przedstawiają widok, 'który je- 
szcze przykrzejszym czyni zupeł- 
ny brak ptactwa. Nie widać go 

oŁf.iey^caie; bo i gdzież- 
by się on utrzymał, kiedy ni- 

gdzie nie ma, ani drzewka ani 
krzaczka! Zdaje się, jakoby nad 

całą okolicą przeszła śmierć lub 

huragan, bo życia tam nie widać 
i gdyby tu lub owdzie na wierz- 
chołku góry z odpadków węgla- 
fiych nie pokazywał się muł i 

poganiający go chłopak lub gór- 
nik, oraz rozsypane w dolinach 
domki górników, to zdawałoby 
się, że jakaś zaraza święciła tu 

swoje żniwo. Rzeczywiście, że 

cała ta okolica po obu stronach 
torów pobocznej linii kolejowej 
jest najsmutniejszą, jakie dotąd 
widziałem. Dopiero, kiedy po- 
ciąg zbliży się do stacyi miaste- 
czka, widać więcej życia. W mie- 

ście, choć małem, ruch ożywiony 
i życie. Żydostwa tu dużo i robią 
dobre interesa na polskich górni- 
cach, licznie po ł<hotelach" i w 

okolicy zamieszkałych. 
Polacy mają tu dwie parafie. 

W starej jest proboszczem Wiel. 
ks. Dr. Godrycz, były profesor 
przy seminaryum w Detroit, w 

drugiej nowo się zakładającej, 
Wiel. ks. St. Olesiński. Do pier- 
wszej parafii naJeży około 600 

familij, do szkoły uczęszcza tyl- 
ko 350 dzieci, inne chodzą do pu- 

blicznej. 
Nowa parafia .powstała wsku- 

tek wynikłych pomiędzy parafia- 
nami nieporozumień, aże w tych 
wypadkach nie brak agitatorów, 
pragnących upiec pieczeń dla 

niezależnych warchołów, więc i 

tu rozsądniejsi parafianie od św. 
Kazimierza woleli ustąpić, aby 
nie dopuścić do zgorszenia. Po- 

lacy mają się tu dobrze i bogacą 
-się, jaik mogą — na wódce, (pi- 
wie, polskich kiełbasach i pracy 
w kopalniach. Zarobki są tu do- 
bre, to też prawie wszyscy wła- 
sne mają domki i domy, wielu 

«*wet po kifka, bo jak wszędzie, 
tnk i tu brak na wązkiej równinie 

ziemi pod <iomy. Razem z Litwi- 
nami, których tu jest dużo, two- 

rzą Polacy dwie trzecie ogólnej 
liczby mieszkańców i gdyby mię- 
dzy nimi panowała jedność, to 

mogliby mieć ca;Iv zar/ad miej- i 
tar swoich rękach, 1^5? żyją 

kaid^ dla aieby/ więc* 

pomimo liczebnej przewagi, nie 

odgrywają w polityce żadnej ro- 

li. Przechodząc ulicami, zauważy- 
łem z napisów dużo, "hotelów" 

polskich. Duch niezgody i tu ma 

swoją siedzibę, lecz energiczny 
proboszcz zdołał mędrkom wy- 

perswadować, że nie nos dla taba- 

kiery, tylko tabakiera dla nosa. 

Znaczna liczba samotnych i tu do 

żadnej parafii nie należy. Wier- 

nie przy kościele i wiosce swojej 
stoją starsi ojcowie rodzin; mło- 

dzież, zwłaszcza tu wychowana, 
amerykanizuje się. 

Powtażne nieporozumienia spo- 
wodowały wyjazd księdza z 

Mahoney City. 
Jeden ze związkowców, do któ- 

rego "hotelu'' przypadkiem wstą- 
piłem, opowiadał mi, że tyle do 

miasta napchało się "taładaj- 
stwa", iż przy lada sposobności 
powstają burdy. Ksiądz, choćby 
najlepszy,nie dogodzi im, a zaw- 

sze niezadowoleni są ci, mówił, 
którzy nic nie mają i nic nie da- 

k. 
— Początkowo — ciągnął go- 

ścinny wiarus — i ja do tych spo- 
rów 'Się mieszałem i nie dałem 

fcsiędzom robić krzywdy, bo wi- 

działem, że ksiądz ma racyę, ale 

zaczęło mi to szkodzić w intere- 

sie, więc dałem wszystkiemu spo- 

kój. Ksiądz słusznie skarcił jed- 
nego "wisielca", który był szwa- 

grem handlarza wódki; ten tro- 

chę ze zemsty, że ksiądz gorzały 
od niego nie brał, po- 

czął burzyć, no i zmu- 

sił księdza do wyjechania, a my 

spokojni musimy na tem cierpieć, 
choć nas jest większość. Kiedym 
opuszczał miasto, przybył tam 

nowy proboszcz, lecz czy długo 
wytrzyma, wątpić należy. 

Zupełnie inne stosunki pantt- 

ją yr 
Mc Adoo. 

Jest tu tylko 140 familij, robo- 

ty mało i zarobki nie wielkie, a 

mimo to ludek pomny na swoje 
posłannictwo i obowiązki wzglę- 
dem Boga i Kościoła. Z trudem' 

i- rrtozołem zebrał pieniądze na 

budowę nowego kościółka, ple- 
banii i szkoły. Nie chcieli się oni 

poniewierać po obcych i do zało- 

żenia własnej parafii przystąpili 
z energią, w czem im niezmordo- 

wany w (pracy proboszcz, Wiel. 

ks. Jan Dombrowsiki, pomaga. 
Xowe zabudowania parafialne 
położone są w dobrem miejscu, 
niedaleko <łworca, przedstawia- 
jąc wartość $20,000. Za szczere j 
przyjęcie i poparcie, jakich do- 

znałem ze -strony ks. D., życzę 
mu z tego miejsca wytrwałości 
w pracy i błogosławieństwa, a 

jego dzielnym parafianom stałej I 
pracy i dobrej płacy. 

Z Mc Adoo wybrałem się do 

głośnego w swoim czasie miasta 

xvit ^armei. 

Tu bowiem rozpoczął swą ka- 

ryerę "niezależną" obecnie w 

Chicago pod opieką "Antosia", 
biskupa od wszystkich tureckich 
świętych zostający, głośny Ja- 
chimowicz. Pokazywano mi różne, 

wypadkami z owego czasu u- 

wiecznione rzeczy i miejsca, a o- 

powiadano jeszcze więcej, lecz nie 
warto tu tego powtarzać i robić 

reklamy warchołom, którzy po- 

stępowaniem swojem wytworzyli 
na zdrowem dotąd ciele społe- 
czeństwa naszego ropiący a cu- 

chnący wrzód. Tyle tylko dodany 
że obecnie straszą tam matki 
widmem odszczepieńca swoje 
dzieci. 

W parafii M. Boskiej Pociesze- 

nia, gdzie proboszczem jest Wny 
ks. W. Alachniewicz, przystąpi- 
li Polacy do budowy nowego mu- 

rowanego kościoła. W parafii pa- 

nuje obecnie spokój, ale nie na- 

leżą do niej jeszcze wszyscy. 
Korzeń zepsucia i obojętności je- 
szcze siedzieć musi w gromadzie, 
bo na 350 faniilij, należących do 
kościoła i żyjących przykładnie, 
jest 1800 "samców" a w ubiegłym 
roku, jak to ze sprawozdania wy- 
nika, na 350 rodzin i 1800 samot- 

nych było w czasie wielkanocnym 
tylko iioo osób komunikujących, 
a do szkoły uczęszcza 242 dzieci. 

Wny ks. A. czyni co może, aby 
wszystkich około kościoła zgro- 
madzić, lcz walka z głupotą i u- 

porem, to walka trudna. Oby ks. 
A. udało się odnieść zwycięztwo. 

O drugiej polskiej parafii nie 
mogłem się nic dowiedzieć, bo 
księdza proboszcza nie zastałem 
w domu, a na słowach innych o- 

sób trudno polegać. 
Shamokin. 

Są tu dwie parafie rzymsko 
katolickie, a jedna "turecko 
święta", niezależna. Z powodu 
nieobecności proboszcza nie mo- 

głem się bliższych szczegółów o 

Polonii tamtejszej dowiedzieć, a 

świeckich tu o coś pytać, jest 
niebezpiecznie, bo można łatwo 
zejść sięzniezależnym warchołem 
który nie zawsze praktykującemu 
katolikowi odpowiada słowami.. 
Asystent 00. Franciszkanów nie 

mógł mi również żadnych udzie- 
lić informacyj, bo sam niedawno 
z kraju przybywszy, nie wżył się 
w tutejsze stosunki, to też ich 
nie zna. 

Poczęstowany dobrem cyga- 
rem, pożegnałem uprzejmego za- 

konnika i wyjechałem do 

Hazleton. 

Nie zastawszy Wiel. ks. Austa 
w domu, nie mogłem i tu o ży- 
ciu Polonii niczego się dowie- 
dzieć. Opowiadał mi tylko jakiś 
Polak w tramwaju, że i tu istnia- 
ły nieporozumienia,z których nie- 

zależni chcieli skorzystać, lecz 

szatańskie ich zabiegi spełzły na^ 
niczem. Obecnie panuje spokój, 
a banda niezależnych prowody- 
rów gryzie sobie ze złości palce, 
że została sromotnie napędzoną. 

Hazleton jest pięknem mia- 

I steczkiem i stanowi handlowe 
centrum dla okolicznych mniej- 
szych miast i osad połączonych 
siecią kolei elektrycznych. 

Niedaleko stąd leży małe mia- 

steczko. 
Freeland. 

I tu cHugi czas wrzaio pomię- 

dzy Polonią jak w kotle; zanosiło 

się na wielką burzę, lecz po se- 

paracyi nastąpiła zgoda i wzglę- 
dny spokój. Polacy mają własny | 
kościół, do którego należy 350 

rodzin, a dzieci w szkole 150. 
Wielebnemu "ks. Br. Walterowi 
udało się zaprowadzić ład, z któ- 

rego porządni parafinie wielce są 
zadowoleni. Spokój atoli nie jest 
na rękę warchołom. Frreland nie 

odznacza się żadnemi "pięknoś- 
ciami", to też po krótkim tata 

pobycie pożegnałem proboszcza, 
aby na czas przybyć do 

Wilkesbarre. 

Miasto dosyć wielkie, ładnie 
odbudowane i ożywiony prowadzi 
handel z okolicznemi osadami 

górniczemi. Liczne linie kolejowe 
rozchodzą się na wszystkie stro- 

ny miasta i łączą okoliczne osa- 

dy, z których gosposie gromad- 
nie śpieszą tu po zakupna tak nie 

przymierzają, jak nasze Polki do 

"Lewka", "fairstoru" lub "bo- 

stonu." 
Do parafii polskiej, w której 

proboszczem jest Wny ks. T. 
Klonowski, należy 400 rodzin i 
200 dzieci szkolnych pod opieką 
nauczyciela i nauczycielki. 

Niezależni, socyaliści i anarchi- 
ści' mają w Wilkesbarre swoją 
główną kwaterę i jak mi mówio- 

no, należycie uprawiają swoje a- 

gitacyjne rzemiosło i obfity zbie- 

rają plon, korz"ystając z głupoty 
i ciemnoty naiwnych. Na szczę- 
ście w parafii ich nie ma. Należą 
bowiem do niej ludzie pracowici 
i spokojni. 

Kingston. 
zaiuję mocno, ze o tej osauiic 

polskiej nie mogę się niczem po- 
dzielić z czytelnikami "Dz. Ch." 

Zaginęły mi bowiem notatki, lecz 

tyle tylko pamiętam, że w parafii 
panuje spokój i zgoda pomiędzy 
ks. proboszczem Ant. Lipińskim 
a parafianami. Pracy mają tu Po- 

lacy dosyć i zarabiają nie źle. Ko- 

ściołek- i inne zabudowania para* 
fialne ładne i wystarczające na 

potrzeby parafian. 
Z Kingston wyruszyłem do 

Plymouth. 
Proboszczem w parafii polskiej 

jest Wiel. ks. And. Smełsz. brat 

ks. S. z Pittsburga. Podobieńst- 
wo między braćmi wielkie, z tą 
atoli różnicą, że ks. S. z Pittsbur- 

ga potrzebuje krótsze ornaty, a 

brat jego z PI. dłuższe nieco ka- 

py. Natura braci ta sama, gościn- 

r e / 
nosc i uprzejmość równa, a życz- 
liwość szczera. 

Niedawno temu powstał w ko- 
ściele plymoutskim pożar, lecz 
nie zniszczył go całkowicie, bo 

straż przybiegła za wcześnie, za 

prędko też wdrapali się strażacy 
na dach i tak go niemiłosiernie 
lali wodą, że palić się przestał.* 
Strata zrządzona przez pożar 
wynosiła kilka tysięcy dolarów, 
lecz pokryło ją ubezpieczenie. 
Ponieważ stary kościół z drzewa 

okazał się za małym dla 500 ro 

dzin więc parafianie przystąpili 
do budowy nowego kościoła z 

cegieł, którego poświęcenie od- 

było się 20 maja br. Stary bu- 

dynek zamieniony zostanie na 

szkołę, do której obecnie uczęsz 
cza 150 dzieci. Lud pracuje po fa- 

brykach i kopalniach. Kilku rzut- 

kich Polaków założyło fabrykę 
górniczego obuwia i świetne ro- 

bią interesa. W polskich butach 

chodzą dziś nietylko Polacy, ale 

Niemcy, Ajrysze, Amerykanie i 

inni. W kolonii plymoutskiej nie 
brak również niezależnych, ale 

siedzą oni spokojnie jak kuropa- 
twy w owsie. Praktykujący kato- 

licy przywiązani do swego gorli- 
wego proboszcza, który swem 

umiejętnem postępowaniem zjed- 
nał sobie serca swoich, ale i cudzo- 
ziemców. Zjadłszy smaczny obiad 
i zakropiwszy go kilku kieliszka- 
mi wina, uścisnąłem na pożegna- 
nie zacnemu kapłanowi rękę i 

[ przejechałem się do 

bugar Notcn. 

Mała to i biedna górnicza 
mieścina. Do parafii należy około 

90 rodzin, lecz szkółki jeszcze nic 

ma. Pasterzuje tu młody ale gor- 

liwy w służbie Bożej kapłan, 
Wny ks. Drycz. Nie zastałem go 
w domu; wyjechał w sąsiedztwo 
szukać księdza litewskiego, aby 
ten przybył wysłuchać spowiedzi 
kilka litewskich rodzin do jego 
parafii należących. W jego nieo- 

becności przyjęła mnie gospodyni 
domu. młoda, gościnna i nader 

towarzyska siostra proboszcz.-. 
Zamiast wody, o którą prosiłem, 
dostałem flaszkę- piwa i porządne 
cygaro na pokrzepienie. Popija- 
jąc, rozmawialiśmy o tamtejszycn 
stosunkach, niekoniecznie dob- 

rych, póki nie nadszedł tramwaj. 
Pożegnałem więc gościnną panną 
D. i wyruszyłem do 

Nanticoke. 
Z pomiędzy trzech probosz- 

czów najpierw złożyłem wizytę 
seniorowi, Wiel. ks. Gramlewi- 
czowi. Zacny ten kapłan zażywa 
dziś po długoletniej a ciężkiej pra- 

cy duszpasterskiej zasłużonego 
spokoju, szacunku i miłości ze 

strony swych parafian, którzy 
pod jego wyrośli okiem. Do para- 
fii należy 400 rodzin, a do szkoły 
uczęszcza 358 dzieci. Dla rzadkie- 

go a niespodziewanego gościa 
wystawił ks. dziekan pękatą osu- 

szoną flaszkę wina, którą po trzy- 
dziestu latach spokoju, wyrwała 
gosposia ze sklepu i przyniosła 
do góry. 

W sąsiedztwie tej parafii znaj- 
duje się parafia św. Trójcy, a 

proboszczem jest Wny ks. Hor- 

dych. Finanse tej parafii utrzymu- 
ją t. z. "trustysi", wskutek czego 

zachodziły w niej dawniej pomię- 
dzy proboszczami a trust|/sami 
nieporozumienia. Pewna liczba 

parafian, coś około 1500 dus,z. nie 

zadowolona z rządów pp. trusty- 
sów, oderwała się od tej parafii i 

utworzyła o kilka bloków nową> 

w której obecnie proboszczem 
jest Wny ks. A. Nowicki, były 
proboszcz na So. Chicago. W no- 

wej tej parafii uczęszcza 168 dzie- 
ci do szkoły parafialnej. Parafia- 
nie są tu ofiarni i przywiązani do 

swego proboszcza. Ucieszony ks. 

N. z odwiedzin starego znajome- 
go, zamówił u mnie ambonę, z 

której.będzie sypał pioruny gnie- 
wu Bożego na zatwardziałych 
grzeszników... 

(Ciąg dalszy nastąpi). 
/ 

KRACKER I KOSIŃSKI. 
Nasze pierwszorzędne obrączki 

ślubne, wszystkich gatunków i 

karatów, przyniosą wam szczę- 
ście. Sprzedajemy zegarki i ze- 

gary, oraz biżuteryę i naczynia 
srebrne po stanowczo najniższych 
cenach. Spróbujcie nas i bądźcie 
przekonani. 

675 Milwaukee ave. 
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DZIfcNNIKCHICAGOSKI 
•tale wychodzi o 8-miu stronlcacn. 

Uroda, Krasa, czyli Piękność 
największym i najszacowniejszym dla kobiety, 
jest darem niebios. 

Kobieta każda pragnie być piękną. Pragnie- 
nie to wypływające z instynktu naturalnego, naj- 
zupełniej jest usprawiedliwione, gdyż błogosła- 
wioną zaprawdę jest niewiasta uważająca urodę 
swą za depozyt święty. Ale chociaż nie wszystkie 
niewiasty posiadać mogą nadzwyczajną urodę 
sławnych i powszechnie znanych piękności, każ- 
da kobieta może być i powinna być piękną w ta- 
kim stopniu, na jakie indywidualne przymioty 
ciała jej na to pozwalają. 

Doskonałe i pełne zdrowie znamionuje urodę i 
krasę najprzedniejszego rodzaju. Wszystkie ko- 
biety mogą się chlubić pięknością i urodą, jaką 
daje czysta płeć, skóra aksamitna i oczy błyszczą- 
ce, te przymioty zaś pochodzą z czystej krwi i 
zdrowia doskonałego. 

Nagłe Ostudzenie le8yVvSZyt 
stopniu niebezpieczne. Zapalenie płuc zawsze 

prawie od tego się zaczyna. Zaziębienie ztąd t 

powstałe, gdy trwa długo i jest zaniedbane, do 
suchot prowadzi. 

Seycry Balsam na Płuca 
powstrzymuje rozwój dalszy zaziębienia i usuwa 

je, zanim takowe stać się może niebezpiecznem. 
Cena 25 i 50 centów. 

Ugryzienia i Ukąszenia. 
Skutki ukąszenia owadów i ugryzień zwierząt 
szybko się usuwa 1 leczy za pomocą użycia tego 
potężni© działającego balsamu autyaeptycznego, 
jakim jest 

Seyery Olej Św. Gothanla. 
Leczy on zwichnięcia, stłuczenia, sztywność 
członków, wszelkie skaleczenia i bóle. CcnaBOc. 

jest największym i najpewniejszym duwcą zdrowiai twór- 
cą krasy kobiet i piękności. Nic na świecie nie powraca 
tak rychło zdrowia utraconego, nic nie dodaje w tak wy- 
aoklni 6topniu siły, żywotności i bogactwa krwi i nic nie 

jest w stanie w równy sposób powrócić zdrowie, wzmo- 

cnić 8iły i dać pięknśoć, jak Sevcry Krwi Czyściciel. 

Po jedenastu miesittcach słabości 1 niemocy. 
Szanowny Panie: Żona moja chorowała ml przez 

miesięcy jedenaście, a żaden lekarz nie był w stanie 
przynieść jej skutecznej ulgi w cierpieniu. Przy- 
padkiem zdarzyło 6i<}, żem w gazetach napotkał na 

anous o pańskich lekarstwach; sprowadziłem bu 
telkę Severy Krwi Czyściciela i prawda wyszła na 

jaw. Skutkiem zażywania pańskiego lekarstwa, 
żona moja wróciła do dawnego pełnego zdrowia. 

Dzięki Szanownemu Panu składam za doskonało 
lekarstwa jakie Pan wyrabia ł pozostaję 

Z szacunkiem 
Maciej Bias, Crenshaic, Pa. 

Jeżeli jesteście wyczorpani 1 na siłach podupadli, uży- 
wajcie 

Seycry Krwi Czyściciela 
jako środka nerwy wzmacntającego i siły wracającego. 
Cena f 1.00. 

Żeńska Słabość. $ p7e&S 
słabości, której niewiasty podlegają, a która nie 
należy do zwykłych kobiecych przypadłości. 
Słabością tą jest ubytek sił. Ńa wszystkie zło 
skutki zmartwień, przepracowania, osłabień, 
itd., uciekaj się o pomoc do 

Serery Balsamu Życia, 
potężnego, nerwy wzmacniającego 1 odmładaa- 
jącego środka lekarskiego. Cena 76 cer.tów. 

Niemoc Brightfa cS°Ód w 

dnej puchllzny. Czy wam może nogi I ręc° o- 

brzmiewają pod wieczór? Czy nie macie uczu- 

cia, jakoby was powoli opuszczała eiła 1 żywo- 
tność? Czy jest może osad w moczu waszym? 
Jeźil te symptomata się pojawiają, bez straty 
jednej chwili czasu zażyjcie 

Serery Leku na Nerki 
i Wątrobę. Cena 75c. I 

Severy lekarstwa s? do nabycia we wszystkich aptekach. Lekarska porada darmo. 

Milwaukee Ave. 
Stałe Bank, 

Milwaukee Ave- i Carpcnter ni. 

Iłłacl procent kwartal- 
nleua oszczędnościach 
ł dostarcza bezpie- 
czne ulokowania dla 
ludzi rozporządzają- 
cych małymi kapita- 
łami. 

Pożyczki na własność reHlną ua nlzki 
procent i bez komisowego, 
Nasz powiększony skarbiec ochronny 
(S.ifcty Deponit Vaultn) stanowi doda- 
tkową wygodę dla naszej klienteli. 

Bank otwarty od 
fttej rano do tfmej 
wieczorem w Po- 
niedziałki. 
Bank otwarty od 

fltej rano do 12tej 
w Soboty. 
])nr\k otwarty od 

Otej rano do 3cłcj 
po południu w In- 
no ani. 

Skarbiec otwar- 
ty cd fltej rano do 
Sinej wieczorem 
w Poniedziałki. 
Wtorki', Czwartki 
1 Soboty. 
Skarbiec otwar- 

ty od UteJ rano do 
"tri wieczorem w 

środy 1 Piątki. 

Żadnrrb 
wyn6rowB> 
uycb fen 
na poeią* 
gaeli. 

Tr*y Ekspres* — Pociąci nu Wscbód, w każdy 
d/teń toku Pullinanowskle Waguuy Jłyplalne 
przy wizyatkięh pociągach. W;>gony dla Tr»ua- 
Kontynsntilnycb Turystów opuszczają CLicaeo 
tr/.y tn/.j w tygodniu: w# wtorki 1 soboty o 2:3(1 
po poladniu; w środy o 10:85 k i»nv Z Chi- 
caga do Bostonu b*z przesiadania. Nowocze- 
sne Wagony Jadalne w których daje eląobiadr 
podług luna osobowo—klubowego, z cenami <-d 
SJcdo $1.00) Jakote* obsluirę a la carte. Ue/. po- 
średnia koaiiinikaora do F -rt Wnyne, FIndUy, 
Cleveland, Kri", BtifMo, Roche-ter, Syractise, 
Bingh*mton. Soranion, Mew Yor«, Boston 
wszelkich mlojacowoici wschodnich. Rity xaw* 

fze najniższe. Murzyni—portyerzy vr un formach 
ku obsłudze wszystkich pullman — pasażerów. 
Jeżeli icamlemcle udać się »* Wtchóu, zgłoś.. U 
sl) 'o nsjblUs*eiro Agenta Biletowego, li;b pisz- 
cie do JOUN y. CALAUAN, Uoułl Agent. 

11S Adama St., Oblcago lii. 

Wypożyczam 
Jeżeli chcecie pieniędzy i przyjaciela, przyjdźcie 
do mnie, wypożyczam własne swoje pienicie na 
meble. forteplan»,konie i wozy, bez zabrania ta- 
kowych z warnych rąk. Dam gwarancyę, jeżeli 
chceole, te waezn niebie nie będą zabrano z domu, 
gdyż ja wypożyczam uleci.yi/.e, aby odbierać pro- 
cent, a nie Hżeby nabierać sprzęty. Dlatego nio 
potrzebujecie obawiać się o wasze meble F t. p. 
Mojąepecyalnolclą jest wypożyczanie od $20 ao 

£200 1 mogą jo walu dać tego samogo dnia, w któ- 
rym je zagadacie. Możecie wypłacać na łatwo wy- 
płaty albo leź tylko procent a euma może etać tak 
długo jak wam slą będzie podobało. Jeżeli teraz 

potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je pożyczę, 
albo leżelibyście chcieli zapłacić coócie winni, to 

przyjdźcie do mule i rozmówcie się ze mną, a 

przekonacie się, Co ko mną łatwy jest interes do 
Mi.wi.mu. L FRENCH, 95 Dearboro St 

PokiJ U. 1. KOOALSK1. PoUkt Klerk. 

Wl». TMMERHOFF, 
Fabrykant nn n i n Skład hartów. 

S CYGAR 
Hl2N.Ked»ieAve,f , 

CHICAGO, ILLINOIS. 

Węgle Drzewo 
możecie ku- 
pić od nas 

po najniż- 
szych cenach. Węgle przez nu sprzs- 
dawanp są absolutnie czyste, bez ka- 
mieni 1 paskudu. tak te z pewnością 
zaoszczędzicie na każdej tonit przy- 
najmniej pół dolara. 

Pocahontas Luoip 5.00 
Rznięte drzewo, tak zwa- 

ne "słabi", leorta 8.00 
Przeprowadzanie t rozmaite ,kex- 

nrese" rob»t» wykonuj* szybko i ta- 

nio. Zamawiającym wląkezą ilość 
wtyęU lub drzewa odstąpujemy stoso- 

wny rabat. 

Józef świerczytSskł 
i Berta Rypińska, 

736 N. Ashland Aro. 

Large Egg 
Smali Egg 
Rangę.... 
Chestnut 
Pea Cbal 
Black 13and 
Baltimore & Ohio. 
Illinois Egg 
Illinois Nut 
Wash Nut 
Węgle dla kowali. 
Pocahontas 
Pocahontas Egg... 

$7.10 
7.35 
7.85 
7.35 
4.00 
5.25 
4.75 
3.75 
8.75 
4.00 
6.50 
4.25 
5.00 

Nlechcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Jedno-centowa karta pocztowa, i wasze 

imio i nazwiflko i adree wyraźnie na nH 
wypieane, sprowadzi wam pocztą pr/jbk^ 
Deya Szwajcarskiego Wynalazku zasypu- 

Scego kawą(Dey'e SwiseCoffeeSurrogate). 
nóstwo fainilij używają go zamiast ka- 

wy, gdy* przy Jego pomocy jeden funt kv 
wy wystarczy tak długo jak trzy funtv ka- 

wy bez togo wynalazku, lecz co najważ- 
niejsze, bardzo polepszy smak, zapach i 
zdrowotność kawy. 

Steele-WedelesCo. Dej M'nTg. Co. 
Jedyni Agend, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. Cloveland, Obło. 

Używajcie 

METAL 
POLISO 

do czyszczenia niklowych części 
waszego pieca i uchronienia go od 

rdzy. Butelka kosztujo tylko Cc. 
Nrt BprzodHi we wszystkich .gro- 
seraiach i,składach żelaztwa. 

A VI lyp nnno J^yni Ftbrykancl. 
ATLInb Dnuo. chicago, j 

A, J.KWASIGROCH, 
Agent ubezpieczenia od ognia, 
Członek Flro tJnd«rwiit«ra AmooUUou. 

A 8EKURUJĘ od ognia w najlepszy cl 
**• kompaniach — wyrabiam wazelkii 

papiery legalni. 
165 W. Blackhair* 8t., CHICAGO, ILI* 

TELEFON MONROE 8*2. 

Ogłaszajcie e!ę w Dźlen. Chicagotklm. 

INDUSTRIAL 
SAVINGS BANK, 

652 BLUE ISLAND AYENUE. 

Założony 1890 r. jj 
Płaci 8 procent od pienię- 
dzy w banku złożonych. 

Otwarte w Sobotę wieczorem 

aż do godziay 8mej. 

Składajcie swe oszczędności 
u nas.' 

: 

Majątek wy- 
nosi przeszło 

$500,000 

bw. Wincenty nanartmający aiero«i. 

TYGODNIK: 
Wychodzi co Piątek p. t. "SIEKOTA" na IcnrzrM 
sierotek polskich poaopiekabW.WINCENTEGO. 
To pisemko powinno znajdować się w kał dnu 
polskim domu. Zapronumerowal można każd^po 
czasu od początku bieiaceco roku. Piszcie p > 

nuuu>r okazowy, który enetnio wysyłamy xa dar 
luo. Adr<-'fl: "SIEROTA" 

31 INGRAIIAM ST., CHICAGO, ILL. 

Hala Schoenhofena, 
; 

Pierwasorz<;dna| 

i Bufet. 

ITtle wląkaze 1 mnicjsie do 
przedstawień, błlów, w«m1 1 
obchodów. l)«rU krqgi*loU. 

KAItÓŁ EICHTER, 
S/6 880 iilwtaKee Atb- 

DZIENNIK CHICAG0SK1 ;v 
|e«t Jedynym dziennikiem polikłm w 
Ameryce który podaje codziennie ew* ) 
19 cyrkulacyf. 


